
 

 

SANTIDADE! VIVENDO ACIMA DA MÉDIA!

Hoje em nossa palavra vamos meditar 

em uma passagem importante que consta no 

livro de Colossenses. 

Vamos ler juntos (Colossenses 3.1-17). 

Inicialmente, destacamos que Colossos 

era uma cidade importante da Ásia Menor. A 

igreja estava sofrendo em consequência do 

ensino de uma falsa filosofia, onde estava 

afastando os discípulos da fé em Cristo. E, 

diante disso, Paulo faz um contraste entre a vida 

em Cristo e a velha vida. 

Logo, para viver uma vida acima da 

média, vivermos em santidade, precisamos: 

 

1º) BUSCAR AS COISAS DO ALTO 

(Cl - 3.1-2) 

O que são as coisas do alto? 

São as coisas que vem diretamente do 

Senhor. 

A nossa satisfação deve está naquilo que 

vem de Deus. Precisamos ir atrás das coisas que 

são do alto, pois como podemos querer viver em 

santidade, mas continuamos envolvido com os 

valores aqui da terra. 

Devemos também manter o pensamento 

nas coisas do alto (v.2). Muitas de nossas 

atitudes são geradas em nosso pensamento e não 

adianta querer viver em santidade e ter o 

pensamento nas coisas terrenas. 

 

2º) ELIMINAR AS ATITUDES DA 

VELHA NATUREZA (CL 3.5-7) 

Aqui, o grande questionamento é saber 

se uma pessoa pode viver em santidade, mas 

produzindo hábitos da velha e da nova natureza? 

Você pode até ser um cristão batizado e 

frequentador assíduo dos cultos, mas se você 

continuar com as atitudes da velha natureza, não 

conseguirá viver em santidade. Não somente 

isso, mas poderá atrair a ira de Deus (v.6). 

Viver com hábitos da velha natureza é 

viver na desobediência. Por quê? Porque você 

conheceu a verdade e está optando por atitudes 

de quem vive na mentira. Quem vive na mentira 

não vive em santidade e com isso não 

experimenta a verdadeira vida. A velha natureza 

tem que ser substituída pela sua nova natureza 

em Cristo. 

 

 

 

3º) REVESTIR-SE DO AMOR (Cl 

3.12-14) 

Para vivermos em santidade precisamos 

nos revestir do amor. 

Revestir-se do amor, é colocar uma 

roupa onde ela esteja presa em seu corpo; onde 

lhe identifique; onde você tem o prazer de usá-

la. 

O amor é o elo perfeito (v.14) e quando 

você pensa em elo, você tem uma ideia de algo 

entrelaçado, sem fim. O amor traz consigo 

outras coisas boas, por isso que é um elo 

perfeito, tipo uma corrente. 

Viver de forma separada para Deus é 

vestir a roupa do amor. É muito fácil amar as 

pessoas que são extrovertidas, que cumprimenta 

você no seu aniversário, que elogia você. Mas 

difícil é amar as pessoas que persegue você, 

critica o tempo todo, está sempre de cara 

fechada. 

Só conseguiremos amar estas pessoas se 

vestirmos a roupa do amor. Um amor que não 

está ligado a interesses, mas simplesmente a 

uma atitude de amar. 

 

4º) VIVER EM PAZ COM TODOS 

(Cl 3.15) 

Não é uma tarefa muito fácil - Pessoas 

são diferentes. Mas você precisa entender que 

foi chamado para viver em paz. 

Isto é muito sério – Tanto que a Bíblia 

não recomenda participar da ceia se estivermos 

brigados com alguém. 

Conflitos sempre irão existir, mas você 

terá que administrar os conflitos. 

Para viver em santidade, você precisará 

procurar viver em paz com todos. 

 

CONCLUSÃO 

Precisamos compreender 

definitivamente que a nova vida em Cristo é 

uma nova vida mesmo - Novos hábitos, novos 

valores, novos princípios. 

Nós fomos chamados para viver em 

santidade, vivermos acima da média. E, 

Santidade não é uma opção, é um estilo de vida 

de todo filho de Deus. 

SEMANA 02 À 08 DE 

AGOSTO DE 2021. 

“Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, 

façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por 

meio dele graças a Deus Pai”. Colossenses 3:17 


